
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová č. 4/2014 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb  

 a o úhrade za poskytované sociálne služby   

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej v súlade s § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  y d á v a  toto všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len VZN). 

 

 

 

§1 

Základné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) v rámci plnenia úloh obce Lipová na 

úseku sociálnych vecí, stanovuje podmienky na zabezpečenie určitých sociálnych služieb pre 

občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov a to nasledovne: 

a) stanovuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady, 

b) stanovuje podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady.  

 

 

 

§2 

Poskytovanie sociálnych služieb 

 

Obec Lipová poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov nasledovné sociálne služby: 

1/ opatrovateľskú službu, 

2/ odľahčovaciu službu. 

Opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu obec Lipová poskytuje v závislosti od 

finančných možností. 

 

 

§3 

Terénna opatrovateľská služba 

 

1/ Obec terénnu opatrovateľskú službu poskytuje v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

2/ Podmienky poskytovania terénnej opatrovateľskej služby: 

a) občan vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služby a priloží potrebné prílohy v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

b) na základe zdravotného posudku lekára obec spracuje sociálny posudok a posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu  

c) obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby  

d) občan následne písomne požiada obec o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní terénnej 

opatrovateľskej služby.   



 

3/ Výška úhrady za terénnu opatrovateľskú službu sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a to v čase poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v pracovné dni 

od 7.30 h do 15.30 h úhrada klienta 0,50 Eur/hod., pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na 

území obce Lipová bez ohľadu na výšku príjmu. 

4/ Spôsob úhrady: 

a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú terénnu opatrovateľskú službu sú určené 

v zmluve o poskytnutí terénnej opatrovateľskej služby, 

b) úhradu hradí občan mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 

v danom roku, v ktorom sa terénna opatrovateľská služba poskytla a to prevodom z účtu 

v peňažnom ústave, poštovým poukazom, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

c) Pri výpočte úhrady za opatrovateľskú službu obec vychádza z výšky ekonomicky 

oprávnených nákladov. Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov je definovaný v § 72 ods. 

5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Suma úhrady za opatrovateľskú službu 

nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené náklady. 

d) Ak prijímateľ terénnej opatrovateľskej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje 

na zaplatenie úhrady služby, prechádza táto povinnosť na rodičov a deti. Táto osoba uzatvorí 

s poskytovateľom služby zmluvu o platení úhrady. 

  

 

 

 

§4 

Odľahčovacia služba 

 

1/ Odľahčovacia služba sa poskytuje v zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej 

službe v znení neskorších predpisov. 

2/ Podmienky poskytovania odľahčovacej služby: 

a) občan vyplní formulár žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby a priloží prílohy 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

b) občan následne písomne požiada obec o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej 

služby. 

3/ Výška úhrady sa platí za službu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej službe v znení neskorších predpisov a v závislosti od 

času a doby poskytovania odľahčovacej služby podľa § 3, ods. 3, 4 tohto VZN. 

4/ Spôsob úhrady: 

a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu sú určené v zmluve 

o poskytnutí odľahčovacej služby 

b) úhradu hradí občan mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 

v danom roku, v ktorom sa odľahčovacia služba poskytla a to prevodom z účtu v peňažnom 

ústave, poštovým poukazom, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§5 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby ak: 

a/ prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, občianske 

spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za dlhší čas ako 3 mesiace, 

b) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. 

2/ Toto VZN č. 4/2014 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Lipová,                   

č. 393/2014 zo dňa 30. 09. 2014, účinnosť nadobudne dňom schválenia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Mgr. Tatiana Ölvecká 

                                                                                                                       starostka obce  

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa ..................  

Zvesené z úradnej tabule obce dňa ........................ 

 

 

 


